
 

 

�ح�� ��ر� 
 ـی� مال

  66-52، ص 1397سال)، 2شماره ()، 2دوره (
 

www.ijfa.ir 

  جوانان در اقتصاد کشور یسطح اشتغال و سالمت تیبر وضع یلیتحل
 فرد انیصادق دهیفر

 مسئول) سندهیارشد  اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه  تهران(نو کارشناس
  fsadeghianf@gmail.com:سندهیبا نو ارتباط

 22/12/1397تاریخ پذیرش: 15/11/1397، تاریخ انجام اصالحات:06/08/1397 تاریخ دریافت:
The relationship between employment situation and health 
condition among Young Adults in Iran Economy 
 
Farideh Sadeghian Fard (corresponding Author) 
MA in Economy, Faculty of economy, University of Tehran 
Received 28/10/2018, Revised 04/02/2019, Accepted 13/03/2019   

 چکیده

باشند، چرا که به غیر از سطح اشتغال ونرخ بیکاري متغیرهایی مهم در تحلیل هاي اقتصاد کالن می  
تبعات اقتصادي، اثرات فردي و اجتماعی نیز دارند. تغییرات نرخ بیکاري و ارتباط آن با سطح سالمتی 

  1979 از حدود.  موارد با اهمیت در هر اقتصادي است از جملهمهم سرمایه انسانی)  عاملافراد (یک 
سطح سالمت را گروهی از مطالعات  .ه استبوجود آمد این دو متغیر ارتباط نحوه این مورد مجادالتی در

 .دانندمتغیري ضد ادواري و گروهی دیگر سطح سالمت را متغیري همراه با ادوار می
داراي ، ایراندر شرایط رکود و بیکاري باال در  بررسی ارتباط بین سطح سالمتی افراد با سطح اشتغال 

برگرفته از برنر،  حداقل مربعات معمولی ا با استفاده از مدل. در این مطالعه سعی شده تبسیار استاهمیتی 
، به واکاوي ارتباط بین سطح سالمتی افراد با بیکاري و نوسانات 1392 -1370براي دوره زمانی 

اقتصادي پرداخته شده است. داده هاي مورد نیاز تحقیق از بانک جهانی و مرکز آمار ایران تهیه شده 
متغیرهاي مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ مرگ ومیر به، نرخ شاغلین بیشتر از پانزده سال  است.

به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ازاي هر نیروي کار و هزینه هاي دولت براي سالمتی، هزینه 
شرایط هاي مصرفی دخانیات در بودجه خانوار(شاخص سبک زندگی)، حجم اقتصاد سایه(براي سنجش 

کاري افراد شاغل) است. پس از آزمون بین سطح سالمتی و بیکاري ارتباطی مستقیمی مشاهده است، 
 بنابراین مرگ و میر در ایران متغیري همراه با ادوار است.  

 

ي.نوسانات اقتصادری. نرخ مرگ ومیانسان هی. سرمايکاریب: کلیدي کلمات
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 مقدمه
در کنار تبعات اقتصادي فراوان   آنکه، براياستنرخ بیکاري متغیري مهم در تحلیل هاي اقتصاد کالن 

پردازیم. در بیکاري بر سالمتی افراد می گذار است. در مقاله حاضر به بررسی اثربر شرایط اجتماعی نیز اثر
 وضعیت بر فراوانی تاثیرات و بیکاري اقتصادي شده که نوساناتنادبیات موجود از قرن بیستم، عنوا

از آنجایی که سالمتی خود یک متغیر موثر در سرمایه . دارند ومیرو مرگ زندگی به امید افراد، سالمت
توسعه به صورت غیر مستقیم (با  و بر تاثیرات مستقیم روي رشد تواند عالوهانسانی است، بیکاري می

 تغییر دادن وضعیت سالمت افراد و وضعیت سرمایه انسانی)  نیز بر رشد اثرگذار باشد.
 سن در بیکار جمعیت اکثر که است شرایطی در این و قرار دارد بیکاري با توام رکود درشرایط ما کشور
 و اقتصادي موقعیت تاثیر بیشتر تحت معتقدندکه جوانان1)2001جانلرر( و هامارستروم و هستند. نوو جوانی
 و سن باال بیکاري از ترکیب این. است بیشتر کار بازار در آنها مشارکت که چرا گیرند،کارقرارمی شرایط
سوالی که  کند.و وضعیت سالمتی افراد را دو چندان می لزوم بررسی ارتباط بیکاري بیکار، جمعیت پایین

آیا ارتباط بین بیکاري و نوسانات با سالمتی  :در مطالعات بسیاري در مورد این مورد  مطرح شده است
هاي رونق افراد مثبت یا منفی است؟ درصورت مثبت بودن رابطه سالمتی با نوسانات، احتماال در دوره

رت وجود ارتباط منفی نه تنها اقتصادي باید براي بهبود وضعیت سالمتی افراد دخالت کرد. اما در صو
هاي سالمتی مربوط به این جمعیت، از دیگر کند، بلکه تامین هزینهرشد عمل میبیکاري مضاعف ضد

-فشارهایی است که میتواند ضد رشد عمل کند، چرا که هم از سرمایه مفید انسانی کاسته و هم به هزینه
 افزاید.ها می

، همواره بر ارتباط بین نوسانات اقتصادي و سالمتی افراد در پیشینه مطالعاتی موجود از اوایل قرن بیست 
ومیر بعنوان ارتباط بین نرخ مرگ نحوه  مورد در مجادالت بسیاري  1979 از حدود تاکید شده است. اما

در مورد این که  1979سال  در واقع از .پراکسی ازسطح سالمت و سطح درآمد ملی و بیکاري بوجود آمد
ومیر به عنوان شاخص سطح سالمت متغیري ادوراي و یا غیر ادواري است، مباحث بسیاري آیا مرگ

 توان  آنها را به دو گروه تقسیم نمود. مطرح شده که می
دارد  شواهدي میر را متغیري ضد ادواري خوانده و  اشاره بهویک گروه با تمرکز بر شرایط رکودي مرگ

). احساس غیر 19872افراد را تهدید می کند (وار  وروحی جسمی سالمت بیکاري، که عنوان میکند
شغل و یا ترس  دست رفتن بیکاري و یا از  دلیل به که روانی مفیدي، استرس و عصبانیت و مشکالت 

 از بیشتر ادهاستف به را افراد و شده  سالمتی از دست رفتن باعث شود، همگیمی حادث این اتفاق از ناشی
تواند باعث همچنین شرایط رکود می .کند می ترغیب تسکین خود براي مواد مخدر و الکل و داروها

 )2004 .4و نیومایر 32005رسیدگی کمتر به تغذیه و کاهش صرف هزینه در امور سالمتی شود(برنر
-بیکاري می طوالنی زمان شود.این شرایط وقتی که  فرد براي مدت طوالنی بیکار است، پیچیده تر می

. شود مدت بلند در فقر ریسک افزایش و اجتماعی بیمه، درآمد، مهارتها رفتن دست از باعث تواند
 حداقل بیکاري زمان مدت دارد که، سالمتی روي اساسی بیکاري زمانی تاثیر کند که) اشاره می2005برنر(

 هاي دوره کشیدن طول زمان مدت و بیکاري نوع به توجه با آن اهمیت بکشدو میزان طول ماه 6

1 Novo, M., Hammarström, & Janlert, U. (2001) 
2 Warr, P. (1987) 
3 Brenner ,MH.(2005) 
4 Neumayer, Eric .(2004) 
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 اثر اهمیت، باشد حاکم رکود یا و بوده ساختاي نوع از بیکاري اگر یابد.می کاهش یا و افزایش بیکاري
 ).2005بود(برنر خواهد تر پررنگ و بیشتر  سالمتی بر بیکاري

 و نفس عزت و مانده دور اجتماعی ارتباط هايشبکه به دسترسی بیکار احتماال از از سوي دیگر افراد
 عقب نیز دارند خود زندگی براي که زمانبندي جدول از دهند و چه بسامی دست از را خود نفس به اعتماد

تواند تهدیدي مشکالت روانی میو) 2005همه این موارد زمینه ساز مشکالت روانی است (برنر و افتندمی
 براي سالمتی افراد باشد. 
وي طی مطالعات  اشاره کرد. رابطه منفی بین سالمتی و ادوار می توان به برنراز  اصلی ترین مدافعان 

ومیر متغیري به این نتیجه رسیده که  مرگ به بعد ) که براي کشورهاي مختلف نموده،  1979متعددي(از 
با جمع آوري سري هاي زمانی را براي انگلیس و آمریکا در طول دوره  )2005ضد ادواري است. برنر(

ومیر دررابطه است، خصوصا در زمانی که اشاره دارد که  افزایش بیکاري باافزایش مرگ  2005تا  1970
رکود ومیر ناشی از، یعنی افزایش در مرگرشد اقتصادي وجود نداشته باشد. ولی این رابطه با وقفه است

 است. ادواري ضد مردان، میر و مرگ  که کردند عنوان 1)2002 (جانسون و چنین گردامهم قبلی است.
معتقد است که  نیز )20092(مورین  .دهدنمی نشان حساسیتی ادوار به زنان میر و مرگ که  حالی در

رشد اقتصادي در بلند مدت تاثیر مثبت بر سالمت افراد دارد، در حالی که در کوتاه مدت اثر آن مبهم 
 است و احتماال باعث کاهش وضعیت سالمتی می شود.

-1375انجام شده براي ایران صادقی ویزدانی نیا با انتخاب سیزده استان ایران براي دوره در مطالعات 
ومیر مورد ارتباط بین درآمد سرانه و شاخص سرمایه انسانی و ترکیب جمعیت را با شاخص مرگ  1390

 د.ومیر داربررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افزایش درآمد سرانه اثر منفی بر مرگ
ومیر کودکان زیر پنج همچنین سپهردوست به بررسی رابطه علی بین شاخص توسعه انسانی و نرخ  مرگ

در کشور  1390تا  1360سال ( به عنوان شاخصی براي سنجش سطح سالمت جامعه) طی سالهاي 
اطفال پرداخته است و به این نتیجه رسیده که بهبود شاخص توسعه انسانی،  باعث کاهش مرگ و میر 

 شود. همچنین نرخ بیکاري با مرگ و میر کودکان زیر پنج سال ارتباط مثبت دارد.می
است و ادعا دارند  تمرکز در این مطالعات بر رونق ومیر اشاره دارند.بر رفتار ادواري متغیر مرگ گروه دوم 

وضیح  حرکات براي ت که حرکات رو به باالي اقتصادي و کاهش بیکاري بر سالمتی اثر منفی دارد.
 هماهنگ با ادوار سالمتی، به طور عمده چهار دلیل ذکر شده است.

اولین دلیل اینکه  باشدت گرفتن رشد اقتصادي، هزینه فرصت فراغت براي افراد زیاد شده و فرد تمایل 
به کار بیشتري دارد. در نتیجه زمان کمتري صرف رسیدگی به فعالیت هاي مرتبط با سالمتی همچون 

 ).32002ت، ورزش،آشپزي و صرف غذاهاي سالم خواهد داشت(چاو، گراسمن و سافراستراح
دوم این که در شرایط رونق استرس هاي مربوط به شغل افزایش خواهد یافت، خصوصا اگر ساعات کار 
افزایش یافته و فشار کار ناشی از گسترش فعالیت هاي اقتصادي زیاد شود. افراد براي تسکین خود و 

بتوانند از عهده فشار ها و استرس برآیند به استفاده از تنباکو و دخانیات و الکل روي می  براي اینکه
 آورند.

1 Gerdtham, E.G., & Johannesson, M. (2002) 
2 Morin (2009) 
3 Chou,S.Y.,Grossman,M.,&Saffer,H.(2002) 

 
 

                                                           



�ح�� ��ر� 
 ـی� مال

  66-52ص  ،1397سال)، 2شماره ()، 2دوره (
 
  

www.ijfa.ir 

. براي )2005 1تاپیا گرانادو(سوم این که حوادث  ناشی از  کار در دوره هاي بسط اقتصادي بیشتر است
یل به حرکت آنکه در شرایط رونق بسیاري از بخش ها از جمله صنعت و یا بخش ساخت و ساز تما

هم چنین  .2)2002هماهنگ با ادوار دارد، که باعث باال رفتن  حوادث در رونق می شود (روهم
شود، که ) معتقد است که رونق یافتن فعالیت هاي اقتصادي باعث افزایش مهاجرت می2009مورین(

 .ومیر شودمیتواند سوانح را افزایش داده و باعث افزایش مرگ
موقت در درآمد که به واسطه بسط اقتصادي اتفاق میفتد، ممکن است باعث چهارم این که افزایش 

  ).2002 افزایش مصرف کاالهاي مخرب سالمتی از جمله الکل و تنباکو شود(روهم
ومیر در ادعا کرد که در آمریکا و بریتانیاي کبیر مرگ 3براي اولین بار دوروتی توماس 1920در حدود 

ش بیکاري، بیشتر شده است. این یافته ها در سالهاي اخیر (حدود نیم دوره هاي بسط اقتصادي با کاه
 قرن بعد) توسط محققان بیشتري تایید شد. 

هایی که رشد اقتصادي عنوان کرد که در طول قرن بیستم در انگلیس، دهه 4همچنین  آمارتیا سن
که رشد اقتصادي کندتر و  هاییسریعتري داشتند، امید به زندگی کندتر افزایش یافته. در حالی که دهه

 بیکاري بیشتري داشتند، امید به زندگی سریعتر افزایش یافته است.
ومیر سخن گفتند می توان به تاپیا گرانادو اشاره از اصلی ترین کسانی که در مورد ادواري بودن مرگ 

و به این هاي زمانی متفاوت انجام داد کرد. وي مطالعات متعدد خود رابراي کشورهاي مختلف و دوره
ومیر در شرایط رکودي همراه با بیکاري گسترده کاهش یافته و با در رونق افزایش نتیجه رسید که مرگ

 .5)2005و  2002می یابد( گرانادو 
رسد که انبساط ، به این نتیجه می1900تا  1996) در بررسی اقتصاد آمریکا در دوره 2005گرانادو (

ي با افزایش مرگ و میر همراه بوده است. وي با دسته بندي علل مرگ و میر براي این قاعده اقتصاد
رکودي شدیدتر است. هم چنین در دهه شرایط  یابد، مرگ و میر به دلیل خودکشی دراستثنایی دست می

 هاي اخیر این تاثیرات براي رنگین پوستان شدیدتر بوده است. 
کند که مرگ داند. وي عنوان میومیر را متغیري ادواري میاست که مرگ از دیگر افرادي 6)2005روهم( 

 یابد. _و میر در شرایط رونق  افزایش یافته و با بیکاري بیشتر و رکود کاهش می
انجام دادند و  2005تا  1980مطالعه اي را براي ایالت هاي آمریکا بین سالهاي  7) 2013گرانادو  ولونیدز(

ومیرها با ادوار به تفکیک علل ارزیابی کردند. به این نتیجه رسیدند که عمده مرگمیر را وو آمار مرگ
ومیر ناشی از مشکالت تنفسی و حوادث رانندگی همراه ادوار هستند. مرگ و میر همراه هستند. مرگ

ناشی از بیماریهاي قلبی به شدت همراه ادوار هستند. مرگ و میر ناشی از خودکشی ضد ادواري است و 
 گ و میر ناشی از سرطان یا جنایت با ادوار ارتباطی ندارد.مر

است که وقتی ، به این نتیجه رسیده2011تا  2001هاي مطالعه اي دراسترالیا طی سال 8)2014لیسدنیلز (
-شود. وي نتیجه را براي گروهگیرد وضعیت سالمتی افراد بدتر میوقتی اقتصاد در شرایط بهتري قرار می

1 Granados,T.(2005) 
2 Ruhm, C.J. (2002) 
3 Thomas, D.S.,(1920) 
4 SEN, Amarta(2000) 
5 Granados,T.(2005) 
6 Ruhm(2005) 
7Granados&Lonides(2013) 
8 Lisdniels(2014) 
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اعی مختلف بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که سالمت افراد با درآمد پایین و هاي اقتصادي و اجتم
 کند. سطح اموزش پایین با ادوار تجاري تغییر بیشتري می

کشور اروپایی را با تفکیک مرگ و میر  15، 2012تا 1990براي دوره زمانی   1) 2015نیلسون و اولسون (
به سن، جنس و دلیل مرگ، مورد بررسی قرار دادند. به این نتیجه رسیدند که مرگ و میر با بیکاري 

 15ارتباط ادواري دارد. یعنی وضعیت سالمتی در شرایط بیکاري بیشتر،  بهتر می شود. براي گروه سنی 
از  سال این ارتباط معنی دار بوده و براي مردان تاثیر بیکاري بر سالمت، بیشتر 74تا  60ال و س 44تا

 زنان است.
تا  1980براي دوره زمانی سی ساله از OECD با در نظر گرفتن کشورهاي  2)2017بالل و همکاران(

گ و میر ارتباط غیر عنوان کردندکه بین نرخ بیکاري (به عنوان جایگزین شرایط اقتصادي) و مر 2010
یابد. این موضوع در کشورهایی ومیر افزایش میادواري وجود دارد. یعنی با کاهش سطح بیکاري،  مرگ
گیرند که  در شرایط رشد شود. آنها نتیجه میکه هیچ ساز و کار حمایت اجتماعی ندارند تشدید می

 منفی بر سالمتی افراد جلوگیري شود. اقتصادي باید سیاستهاي اجتماعی همسو اتخاذ کرد تا از اثرات 
در  ومیر با بیکاري) در بررسی رابطه بین  مرگ1395در مطالعه اي دیگر غفار ،عاقلی، ناصري و صادقی(

هاي ترکیبی با استفاده از تولید ناخالص هاي ایران با روش دادهبراي استان 1389تا  1381دوره زمانی 
لیت هاي اقتصادي، نرخ بیکاري، متغیرآلودگی هوا و شهرنشینی داخلی سرانه به عنوان شاخصی از فعا

 بعنوان متغیر مکمل، به این نتیجه رسیدند که بیکاري بیشتر با مرگ و میر کمتر همراه است.
 

همان طور که دیده شد، دو رویکرد کامال متفاوت در مورد ارتباط شرایط اقتصادي و بیکاري با نرخ مرگ 
طح سالمتی) وجود دارد، اما باید در نظر داشت که این دو رویکرد، علی رغم ومیر ( به عنوان شاخص س

توانند دو منظر متفاوت از تاثیر پیچیده نوسانات ظاهر کامال متضاد، با یکدیگر ناسازگار نیستند. بلکه می
-سادهومیر نشان دهند. در این مطالعه سعی بر این که است با حداکثر اقتصادي را بر سالمتی و مرگ

 سازي مدل به نحوه ارتباط بین  بیکاري و سطح اشتغال با سطح سالمتی در ایران مورد بررسی قرار گید.
 

 روش تحقیق(معرفی مدل، متغیرها)
همان گونه که مشاهده شد، دو رویکردکامال متفاوت در مورد ارتباط شرایط اقتصادي و بیکاري با سطح 

دگی روابط  اقتصادي و انسانی است. در این مقاله سعی میشود سالمتی وجود دارد، که نشان دهنده پیچی
فهم این ارتباط پیچیده از روشی قوي و ساده براي تحلیل استفاده کنیم. روشی که از مدل که براي 

تعریف میشود،  1الگوي مورد نظر توسط برنر  به صورت زیر در رابطه   الهام گرفته است. 3 )2009برنر(
 مستقل می باشد: Xمتغیر وابسته است، و متغیر  ومیر در آننرخ مرگ

MORt=c+α EMPPOPt+βXt+εt                                                                                        1رابطه  
   X t معرف متغیرهاي دیگر حاضر در تخمین هست، که شامل نرخ شاغلین بیشتر از پانزده سال به کل

جمعیت ( نرخ اشتغال) و تولید ناخالص داخلی به ازاي هر نیروي کار به عنوان متغیرهاي مستقل و هزینه 

1 Nilson&Olson (2015) 
2 Bilal ,Cooper ,Aberu , Nau, Franco&Glass (2017) 
3 Brenner(2009) 
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ی)، حجم هاي دولت براي سالمتی و هزینه هاي مصرفی دخانیات در بودجه خانوار (پراکسی سبک زندگ
   اقتصاد سایه (براي سنجش شرایط کاري افراد شاغل)، به عنوان متغیرهاي مکمل استفاده شده است.

 تولید ناخالص داخلی سرانه به ازاي هر نفر نیروي کار

 سطح ). هم چنین در2009(برنر  میر است برمرگ و قوي با تاثیر معکوس سطح درآمد یک عامل موثر و
 اقتصادي کالن، رشد از دید سالمتی است. براي وضعیت قوي کننده یشگوییپ عامل یک  فردي تحلیل

 و کارگران و دولت افراد، حقیقی درآمد افزایش طریق فقر از تاثیربر این همراه است. فقر کاهش با
 . اتفاق میفتد اجتماعی رفاه خالص افزایش

دسترسی بهتر به کاال و خدمات است: براي باالتر نمایانگر که  درآمد  کنندگروهی از مطالعات عنوان می
-از سوي دیگر درآمد ملی باالتر می ).2009خدمات بهداشتی و.. (برنر  مثال تغذیه بهتر و آب سالم تر و

تواند محرك سرمایه گذاري در نو آوري ها و  ایجاد اشتغال باشد و با کاهش بیکاري  به سالمتی افراد 
کنند که درآمد ملی باالتر به معنی فشار گروهی دیگر عنوان می ).  در حالی که2009کمک کند (برنر

شود تا حوادث ناشی از کار و ترافیک تشدید شود. ناراحتی بیشتر بر نیروي کار است، فشاري که باعث می
هاي روانی بیشتر شده و وقت افراد براي ورزش و تغذیه سالم کم شده و نهایتا رونق تاثیر منفی بر 

) 2009بر هر کارگر که در مدل برنر(  GDP). در این مطالعه از متغیر 2005رد، (گرانادوگذاسالمتی می
ومیر مورد سنجش قرار نمادي از بهره وري است و تاثیر تغییرات آن را بر نرخ مرگ استفاده شده که نیز

 گرفته است.

 نرخ بیکاري

تی اشاره شد، بسیار مهم است. بر وضعیت سالمتی همانطور که در پیشینه مطالعا بیکاري تاثیر نرخ
 و هاي قلبیبیماري  و ،خودکشی، روانی هاي ناراحتی به عنوان عاملی براي بیکاري در مطالعات بسیاري

، از دست رفتن درآمد، زندگی معرفی شده است. بدان سبب به امید کاهش کلی طور به و عروقی
دست رفتن روابط  شدن از محل کار، نگرانی از  ازها و فشارهاي روانی  ناشی از دور افتادن و جدا استرس

 ).2009تواند دلیل کاهش سالمتی باشد(برنر اجتماعی گروهی می
در مطالعات دیگري با تمرکز بر دوران رونق، شدت فشار کار زیاد در دوران رونق را دلیل ناراحتی هاي 

ناشی از سوانح و مرگ و میرهاي ومیرهاي عصبی، قلبی، تنفسی(ناشی از آلودگی بیشتر محیطی)، مرگ
). این گروه از مطالعات کم شدن بیکاري را عامل موثر بر 2002و روهم  2005دانند (گرانادو تصادفات می

بررسی این رابطه از نرخ افراد شاغل به کل جمعیت در مقاله حاضر استفاده  دانند. برايومیر میمرگ
 است.شده

 سالمتی دولتی براي بخشمخارج 

درمورد اثر مخارج عمومی دولتی بر سالمت افراد دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول عنوان شده است 
-مرگ شده و به کاهش آنها مزایاي از افراد بردن بهره موجب سالمتی، خدمات براي مخارج بیشتر که
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رمال بوده و با باال . به این دلیل که مراقبت از سالمتی یک کاالي ن1)1993شود (گردهام منجر می ومیر
 ).2004آید(نیومایر رفتن درآمد فردي، هزینه سالمتی بیشتر شده و مرگ و میر پایین می

 بهبود تاثیري معنی داري در عمومی سالمتی مخارج معتقدند که افزایش متخصصان از دیگر بعضی اما 
حفظ سالمت افراد دارند در  براي آنکه بیشتر خدمات سالمتی که تاثیر بسزایی در .ندارد افراد سالمتی

). در این مقاله با استفاده از متغیر مخارج 2009شوند و گران نیستند(برنرها ارائه میسطوح پایین از بیماري
 ومیر و مخارج دولتی سالمتی پرداخته خواهد شد.دولت بر بخش سالمتی به بررسی ارتباط بین مرگ

 زندگی سبک

فرد از مواد مخدرو.. به صورت کلی سبک زندگی هر فرد تاثیر مهمی  نوع تغذیه، میزان تحرك و استفاده
کند و درآمد مازاد خود را در دوران بر سالمتی دارد.  این که هر فرد چه روشی از زندگی را انتخاب می

کند،  بر سالمت کند و یا دررکود چگونه سبک زندگی خود را مدیریت میرونق به چه شکل هزینه می
مرگ ومیر تاثیردارد. براي مطالعه سبک زندگی در مطالعات مختلف از پراکسی هاي مختلفی افراد و نرخ 

از قبیل میزان استفاده از الکل، دخانیات و.. استفاده شده است. در این مقاله از متغیر میزان هزینه هاي 
  ی کنیم.مصرفی براي دخانیات در بودجه خانوار، به عنوان جایگزینی براي سبک زندگی استفاده م

 اقتصاد سایه

 سطح ارتباط به بسیاري مطالعات در کلی طور به. است بر سالمتی موثر عامل شغلی موقعیت کیفیت
بطور مثال  مشاغلی که از نظر جسمی مضرند است.  شده اشاره زودهنگام و مرگ شغلی پایین مهارت

 (مشاغل سخت) و یا از نظر روانی مضرند (کار پر استرس، دستمزد کم، عدم ثبات). 
هاي شغلی در مطالعات کار ساده اي نیست. بنابراین  با در مشخص نمودن، نقاط ضعف یا قوت موقعیت
گیرد یفیت پایین را مورد بررسی قرار میهاي شغلی داراي کنظرگرفتن متغیر اقتصاد سایه حجم موقعیت

). اقتصاد سایه در حقیقت فعالیت هاي غیر قانونی اقتصادي را نشان می دهد که افراد فعال در 2009(برنر
 ).19822فري و ویک  پردازند (آن مالیات نمی

هاي موضوع اقتصاد سایه اي داراي دستمزد پایین با ساعات کاري باال، بدون بیمه و با سطح رفاه و بنگاه 
پایداري کمتري هستند. حقوق بازنشستگی ندارند و ساعات کار طوالنی تر ، پراسترس تر و داراي آزادي 

نیروي کار به جا  ). بنابراین می توانند تاثیرات مضري بر سالمتی 2006 3عمل کمتري هستند( سنتنو 
 بگذارند.

براي اندازه گیري حجم اقتصاد سایه اي از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده است. روش 
. 2. ممیزي بازگشت مالیات 1ها است. از قبیل مستقیم بر پایه ارتباط یا مشاهده مستقیم با افراد یا بنگاه

 بررسی با استفاده از پرسشنامه اي 
غیر مستقیم تالش می شود تا حجم اقتصاد پنهان را از طریق اندازه گیري آمار رسمی در روش هاي 

. تفاوت میان آمارهاي هزینه و درآمد ملی ( 1هاي غیر مستقیم عبارتند از برآورد شود. برخی از روش
فاوت . ت2است) اختالف در بودجه خانوار، که در این مطالعه براي سنجش حجم اقتصاد سایه استفاده شده

1 Gerdtham ,Ulf-G. (1993) 
2 Frey BS, Weck H,Pommerehne.(1982) 
3 Ceneto(2006) 
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. روش ورودي فیزیکی  5. رویکرد تقاضاي نقدینگی 4.رویکرد معامالتی 3میان نیروي کار رسمی و واقعی 
). در این مطالعه براي سنجش کیفیت موقعیت هاي شغلی از متغیر اقتصاد  1386(شکیبایی و رییس پور

 سایه اي ( تفاوت بین آمار هزینه و درآمد ملی) استفاده می شود.
 

 ی شاخص هاي اقتصادي در ایرانبرخ وضعیت

مورد بررسی قرار گرفته   1392تا  1370) متغیرهاي مهم اقتصادي در دوره زمانی 1) و جدول(1در نمودا (
-است. براین اساس، شاخص امید به زندگی  در دوره مورد بررسی به صورت کلی  همواره افزایش یافته

زمان در حال کاهش است. رشد تولید ناخالص داخلی ومیر در طول است. در دوره مورد نظر نرخ مرگ
 سرانه و بیکاري شاخص هاي پرنوسانی هستند که در دوره مورد مطالعه  تغییراتی بسیاري داشته اند.

 

 

 
 1392-1370): نوسان متغیرهاي اقتصادي دردوره زمانی 1نمودار (
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 ): آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق1جدول(                                             

 
 مدل تحقیق

 1370هاي هاي سري زمانی بین سالومیر، از دادهدر این تحقیق براي بررسی ارتباط بین بیکاري و مرگ
ها از سایت بانک مرکزي و مرکز داده بانک جهانی و مرکز آمار ایران است. این دادهاستفاده شده 1392تا 

اند. براي تحلیل و برآورد مدل تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. گرد آوري شده
متغیرهاي مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ کل مرگ و میر به عنوان متغیر وابسته و نرخ تعداد 

تغیرهاي شاغلین بیشتر از پانزده سال به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه به ازاي نیروي کار م
اصلی وابسته و نرخ هزینه هاي سالمتی دولتی و هزینه هاي مصرفی دخانیات به کل هزینه خانوار و 

زمانی و اعتبار هايحجم اقتصاد سایه به عنوان متغیرهاي مستقل هستند. در ابتدا جهت استفاده از سري
 شود. بخشیدن به نتایج تخمین، تست مانایی انجام می

 
 متغیرهاي تحقیقنایی ): تست ما2جدول(

دیکی فولر تعمیم یافته .معیار  شناسه نام متغیر
 نتیجه شووارتز

 نامانا با یک ریشه واحد  Mortalityr )1.95( I(1) نرخ مرگ ومیر

 نامانا با یک ریشه واحد Popempt )1.95( I(1) اشتغال به کل جمعیت

 نامانا با یک ریشه واحد Shadowb2 )1.95( I(1) اقتصاد سایه

هزینه هاي دولتی روي 
 نامانا با یک ریشه واحد Gexps )1.95( I(1) سالمتی

تولید ناخالص داخلی به 
 نامانا با یک ریشه واحد GDPperemp )1.95( I(1) ازاي هرنیروي کار

هزینه هاي دخانیات در 
 نامانا با یک ریشه واحد Dokh )1.95(I(1) بودجه خانوار

در جدول یک نتایج تست مانایی به روش دیکی فولر تعمیم یافته مشخص است. از آنجایی که متغیرها 
واحد هستند، بر اساس اصل هم انباشتگی از متغیرها، به تخمین حداقل % نامانا با یک ریشه5در سطح 

تر، داده ها همگن شده است. جدول مربعات پرداخته شده است. براي دستیابی به تخمین دقیق 

 میانگین میانه مینیمم ماکزیمم متغیر
 5.288 5.465 5.187 6.901 نرخ مرگ ومیر

 39 39.3695 37.4 42 نرخ اشتغال
تولید ناخالص داخلی به 

 نیروي کار
54598.36 41695.35 45683.3 43552.96 

 68.305 68.805 61.204 71.56 امید به زندگی در مردان
 4.827 4.437 1.575- 13.687 رشد اقتصادي
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درصد معنی دار  5شود که همه متغیرها در سطح )نمایانگر تخمین حداقل مربعات است. مالحظه می3(
معنادار  نمایانگر F% بوده، که نشان دهنده برازش خوب مدل است.  باال بودن 97مدل   R2هستند . 

) نتایج آزمون خود 4اطمینان است. در جدول(دهد که برآورد مدل، قابلیت بودن الگوست و نشان می
همبستگی و واریانس ناهمسانی ارایه شده که در هر دو مورد فرضیه صفر مبنی بروجود ناهمسانی 

 شود.واریانس و وجود خود همبستگی رد می
 

 یحداقل مربعات معمول نی): تخم3جدول(
Mortalityr 

 tيآماره ضرایب هامتغیر
c   

GEXPS)(مخارج دولتی بخش سالمتی   
LDOKH)(هزینه مصرفی براي دخانیات   

POPEMPT)(نرخ اشتغال   
SHADOWB2)(اقتصاد سایه   

GDPPEREMP)(تولید ناخالص داخلی سرانه   
R2 0.83 
F 17.28 
N 138 

                             
 و واریانس ناهمسانی  LM):آزمون خود همبستگی 4جدول(                              

 نتیجه آزمون احتمال نوع آزمون
عدم رد فرضیه صفر، هیچ نا  0.89 آزمون ناهمسانی واریانس گلچسر

 همسانی واریانسی وجود ندارد.
رد فرضیه صفر، هیچ خود عدم  LM 0.25آزمون خود همبستگی

 همبستگی وجود ندارد
 تفسیر نتایج

هزینه هاي دولتی بر بخش سالمتی  متغیري است که تاثیري منفی بر نرخ مرگ و براساس نتایج فوق،                          
با پیشینه مطالعاتی که عنوان شده بود که هزینه هاي دولت بر بخش  این متغیر میر دارد. عالمت

سالمتی مخصوصا براي افراد کم درآمد تاثیر مثبتی در سالمتی دارد، هم خوانی دارد. ضریب این متغیر 
میر وکوچک اما معنی دار است، بدان معنی که با افزایش هزینه هاي دولتی در مورد سالمتی، مرگ

 یابد.کاهش می
ضریب است، وارد شده برآورد مدلمتغیر مصرف دخانیات به عنوان نماینده اي از سبک زندگی افراد در 

دهد که با باال رفتن هزینه مورد استفاده براي دخانیات در سبد کاالي مصرفی خانوار، نشان می این متغیر
-معنی دار بوده و نشان میو 45یابد. ضریب این متغیر در حدود ومیر به شکل معناداري افزایش میمرگ

 کند.می وخیمدهد استفاده بیشتر از دخانیات شرایط سالمتی را 
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بانک جهانی استخراج پایگاه اطالعاتی سال، که از  15متغیر نرخ افراد شاغل به کل جمعیت فعال باالتراز 
شاغالن نسبت به  است. یعنی با افزایش نرخومیر نشان دادهشده است، ارتباط مثبت و معنی داري با مرگ

یابد. در واقع نتیجه این تحلیل نشان ومیر افزایش میجمعیت فعال در نتیجه کاهش نرخ بیکاري، مرگ
هاي یابد. دالیل متعددي در پیشینهمیر افزایش میوایران در دوره هاي رونق، مرگدر دهد که می

کار و ه فشارهاي ناشی از رونق بر نیرويتوان بترین آنها میمطالعاتی در این مورد ذکر شده که از اصلی
هاي رونق اقتصادي بیشتر هستند. در واقع ومیر بیشتر به دلیل سوانح و حوادث یاد کرد که در دورهمرگ

 عالمت این متغیر نشان دهنده هدف این مطالعه بوده است. 
تري براي هاي حاضر در بخش سایه شرایط سختبنگاه ومیر دارد.حجم اقتصاد سایه، ارتباط مثبت با مرگ                         

تر شدن حجم  اقتصاد سایه سالمتی افراد به دالیلی از قبیل کم شدن کار دارند، بنابراین با گستردهنیروي
و باالخره با زیاد شدن  یابدسطح رفاه و زیاد شدن ساعات کار و نبودن بیمه هاي درمانی  و... کاهش می

GDP دهدکه در دوره یابد. این شاخص نشان میومیر افزایش میکار، مرگ-سرانه به ازاي هرنیروي
 .شودومیر بیشتر میهاي رونق، با فشار بر نیروي کار، مرگ

                     

 ومیر بیشتر و کمتر از حد میانگینها به دو بخش با مرگتفکیک آزمون  

ومیر معکوس است. در این بخش رسیدیم که ارتباط بیکاري با مرگدر آزمون هاي فوق به این نتیجه 
ومیر از هایی که نرخ مرگمیر به دو بخش تقسیم شده است. سالوبراي بررسی بیشتر، نتایج مرگ

ومیر از میانگین بیشتر بوده، در دو آزمون جدا به هایی که نرخ مرگمیانگین کل سال ها کمتر بوده و سال
 شود.داخته میبررسی نتایج پر

بوده و  فقط در چهار سال از این دوران  5.46، 1392تا   1370هاي ومیر  بین سالمیانگین نرخ مرگ 
 پایین) انجام شده است، به دلیل 5از میانگین است. در تخمین اول که در جدول ( نرخ مرگ و میر بیشتر 

اخالص سرانه به ازاي هر نیروي کار، که بودن تعداد مشاهدات به دو متغیر اصلی نرخ اشتغال و تولید ن
 ، بسنده شده است.)براي این مطالعه مهم است(ارتباط آنها با مرگ و میر 

 
 در وضعیت نرخ مرگ و میر بیشتر از میانگین  OLSمدل به روش  برآورد): 5جدول(          

ortalityRM 
 tآماره ي  ضرایب متغیر ها

C(عرض از مبدا) 2.14 -0.919- 

GDPPEREMP(تولیدناخالص داخلی سرانه) 1.89 0.6978 
POPEMPT(نرخ اشتغال) 8.63 1.2280 

 F=38.9  وR2=0.96 
 

تر از میانگین است، در جدول دیگر از سري مرگ و میر در وضعیتی که نرخ مرگ و میر پایین برآوردو در 
 شده است. ارایه 6
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  است. زمانی که نرخ مرگ و میر کمتر از میانگینبراي مدل تحقیق  برآورد): 6جدول(        
MORTALITYR 

 t ي آماره ضرایب متغیرها
C(عرض از مبدا) 6.1401 0.5992 

GEXP )(مخارج دولتی در بخش سالمتی E-061.90- 3.3388- 
GDPPEREMP(تولیدناخالص داخلی سرانه) 4.2301 0.2332 

DOKH(هزینه مصرف دخانیات) 6.8784 0.08668 
POPEMPT(نرخ اشتغال) 2.9222 0.1540 

SHADOWB2(حجم اقتصاد سایه) 1.3092 0.0083 
F=15.59    و       R2=0.87 

 
دهند که ارتباط اشتغال با مرگ و نشان می مدل هاي تحقیق برآورد) نتایج حاصل از 6) و (5در جداول (

میر مثبت است.  بنابراین در دوره هایی که نرخ مرگ و میر از میانگین باالتر است، ارتباط آن با اشتغال 
 مثبت بوده است. 

 نتیجه گیري
ومیر و ادوار همواره محل مناقشه است. ، ارتباط بین مرگدر مبانی این تحقیق مطرح شدهمان طور 

بسیاري از مطالعات با در نظر گرفتن شرایط رکود به این موضوع اشاره دارند که از دست رفتن درآمد، 
می شود که ارتباط ضد ادواري بین  موجبوضعیت تغذیه و..  کمبود وفشارهاي روانی حاصل از بیکاري، 

 ا گروه دیگري از مطالعات با اشاره به فشار هاي ناشی از رونقمرگ و میر و ادوار وجود داشته باشد.  ام
 اشاره دارند. مشکالت آن، به ارتباط ادواري بین مرگ و میر و اقتصادي

به دهد که در ایران نرخ مرگ  ومیر  با کم شدن بیکاري افزایش می یابد. ، نشان میتحقیقاتنتایج  
با وجود این که کم شدن بیکاري شود. است، بدتر می عبارتی سطح سالمتی در شرایطی که بیکاري کمتر

و برقراري شرایط رو به باالي اقتصادي، مزایایی ازقبیل کاهش ترس از دست دادن و یا نداشتن شغل و .. 
کند که رونق اقتصادي تعداد افراد خواهد داشت، اما پیامدهاي دیگري نیز وجود دارد. گرانادو عنوان می

هاي مربوط به کار، رشد مصرف مواد دهد. ساعات کاربیشتر، استرسقرار می بیشتري را تحت تاثیر
 شود.ومیر میسوانح مرتبط و.. باعث اثر منفی بر وضعیت سالمتی و نهایتا مرگ،مخرب سالمتی

که سمت و سوي  رابطه ادواري  رودمی ، انتظارنمود عنوان 1)2009از سوي دیگر همانگونه که روهم (
ومیر در هر کشور داشته باشد. به بیکاري بستگی به اصلی ترین علل موثر بر مرگ ومیر وبین مرگ

ومیر بیشتري نمود. زیرا مرگ و توجه کند، دقتکه افراد را آسیب پذیرتر می میاحثیعبارتی دیگر باید به 
روز هاي قلبی حین کار در آمریکا در حملهکند که ن می) عنوا2000یک پدیده اجتماعی است. روهم (

کنند که در هفته اول عنوان می 2)1999شروع کار (دوشنبه)، افزایش چشمگیري دارد. فیایپس و ریان(
ومیر شنبه روزي است که بیشترین مرگداري دارد. در سرزمین اشغالی یکومیر افزایش معنیماه مرگ

). 2000 3نسون و آنسونبین یهودیان اتفاق میفتد، در حالی که الگوي شفافی براي اعراب وجود ندارد (آ

1 Ruhm(2009) 
2 Philips, Ryan )۱۹۹۹(  
3 Anson(2000) 
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چنین  از  میر یک موضوع اجتماعی است بلکه هم وکند که مرگاین الگو نه تنها این موضوع را ثابت می
 ).2005هاي مزمن به میان بیاید (گرانادو است، حتی زمانی که پاي بیمارينظر زمانبندي هم دقیق 

-مهمترین دالیل مرگ  ،1380تا  1358هاي اي یاوري، ابدي و محرابی در طول سالمطالعه با رجوع به
ومیر در درجه اول مربوط به بیماري هاي مربوط به دستگاه گردش خون (سکته قلبی) و در مرحله بعدي 

ها و تومورها و بیماري مقام سوم و چهارم متعلق به سرطان  ،مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح است
ترین علل مرگ و که با توجه به عمده نمودتوان مشاهده ن میهاي ناشی از دستگاه تنفسی است. بنابرای
کننده بر آن دارد. حرکات رو به باالي اقتصادي عالوه بر میر، رونق و کاهش بیکاري اثر تشدید

اثرمستقیم (مرگ هاي ناشی از سفرهاي کاري و تصادفات جاده اي و ساخت، دربخش صنعت و.. )که بر 
هاي تواند اثر بگذارد. بطور مثال در شرایط رونق، آلودگیمستقیم هم میمیر دارد به صورت غیر ومرگ

هاي قلبی هایی می تواند منجر به بیماريناشی از ترافیک و یا پرکاري بیشتر است. این چنین آلودگی هوا
 .ومیر را باال ببردهاي ریوي شده و با کاستن از سالمتی افراد، نهایتا مرگو عروقی، سرطان و بیماري
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